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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO QUARTO 

ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA CINCO DE 

MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, à hora regimental, reuniram-se no 

Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de Andrade 

Mello, os senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac 

Costa da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Dr. 

Edvam Duarte dos Santos, Francisco Marcos Alves do Nascimento, Francisco de Assis Cunha, 

Irenilde Pereira Gomes, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo, Roni Emerson Heck e Victor 

Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior, que fizesse 

a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. Havendo número legal, declarou 

aberta a Reunião em nome de Deus. Estando ausente o vereador João Estevam da Silva Neto.  O 

senhor Presidente Dr. Loredan Mello, disse: dizer que aquela era a segunda reunião virtual que 

estavam realizando e, que sempre vai ter uma Ata e como a da semana anterior, mas em razão do 

computador da secretaria ter dado problemas, não seria possível submeter a ata da última reunião 

aprovação, mas na próxima Reunião estará em condições. Em seguida informou a todos que essa 

Reunião terá os mesmos moldes da Reunião passada, ou seja em dois tempos, com 05 (cinco) 

minutos para cada vereador se pronunciar. Quem quiser tratar de alguma indicação, algum pedido 

de informação tem que ser tratado no Pequeno Expediente. Boa noite a todos que estão nos ouvido, 

dizer que Altamira hoje está com um problema sério de internet mas de qualquer forma estamos 

tentando transmitir a Reunião. Quem quiser nos dar sugestões pelo face book estamos anotando e 

depois transformaremos em indicações ou em Projeto de Lei, inclusive tem 02 (duas) indicações 

hoje que são frutos dessas sugestões que os internautas deram na Reunião passada. Nós detectamos 

que teve 04 (quatro) fake que tentaram denegrir o trabalho da Câmara, foi denunciado ao face book 

e a Polícia Civil para localizar o IPE do computador, críticas são muito bem-vindas mas que que 

a pessoa mostre a cara que seja realmente uma pessoa de verdade e não escondida de trás dum 

perfil falso. Então gostaria de fazer essas recomendações inicias. Mandamos para todas as senhoras 

e senhores vereadores a Lei de Diretrizes Orçamentária de 2021 (dois mil e vinte e um) enviamos 

para o e-mail de cada um de vocês. Gostaria que vocês dessem resposta que receberam a LDO 

para que possamos passar na próxima Reunião o cronograma de discussão e votação, porque ela 

tem que ser votada até o dia 30 (trinta) de junho, assim vamos abrir prazo para as referidas 

Emendas. Bem como gostaria de pedir para a Comissão de Educação dessa Casa o vereador Victor 

que acompanhe a entrega das cestas básicas da Educação nas escolas que é o pedido de várias 

pessoas e estamos aqui pedindo para a Comissão de Educação acompanhar. Dizer que amanhã às 

dezesseis horas com a Comissão de Justiça e Redação a presença do Secretário de Saúde Renato 

Mengoni, junto com a Comissão de Justiça e Redação para tratarmos de todos os problemas da 

Saúde. Quero agradecer o Governador Helder por ouvir o clamor dos produtores e agricultores 

rurais e enviar ao Congresso Nacional o pedido de apoio a medida Provisória de nº 910/2019, para 

tornar mais ágil e mais fácil a Regularização Fundiária. Hoje nós recebemos do Sindicado Rural 

esse ofício que o Governador Helder mandou para o Presidente da Câmara dos Deputados 

Deputado Rodrigo Maia pedindo apoio na agilidade na questão da Regularização Fundiária. Em 

seguida o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos 

oradores inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os 

cumprimentos disse: Esperamos que realmente esse que hoje essa internet funcione, que na 

Reunião passada na hora do meu discurso a internet foi desligada propositalmente. Senhor 
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Presidente nessa oportunidade venho falar de vários assuntos. Nesse primeiro expediente quero 

fazer uma denúncia sobre a Escola Léo Heck, com relação a reforma que está sendo feita no valor 

de (um milhão  cento e trinta e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e um 

centavos) contrato administrativo de nº 27/2020, a empresa contratada Curuá Transportes e 

Construções , o proprietário segundo que me consta é do senhor Elimar deve ser cunhado do 

vereador Roni Emerson Heck, a lei até aonde eu entendo ela diz que é proibido vereador ou parente 

de vereador participar de licitações públicas. Tenho conversado com uma empresa que está 

cedendo material para essa escola que é a Petrozine e a Petrozine falou para mim que ela está 

cedendo o material onde a princípio eles colocaram (quatrocentos e noventa) telhas no valor de 

(sessenta e dois reais) por telha que daria mas o menos uns trinta mil reais. Também coloram no 

contrato o valor de dois mil e trezentos e poucos metros de piso x trinta reais mais ou menos daria 

um valor de sessenta e nove mil reais. Conversando com o proprietário da loja a princípio ele 

acredita que foram disponibilizado um valor duzentos e cinquenta mil reais no total de material de 

construção para a Escola Léo Heck. O que venho nessa oportunidade falar sobre essa escola é que 

um milhão cento e trinta e cinco mil reais é um valor muito alto isso cabe abrir uma CPI para 

apurar os fatos. Eu vejo que as irregularidades que tem dessa forma são inúmeras, visto que o que 

ocorreu no dia 11 (onze) de abril, aonde virou inquérito a descarga de material de construção na 

casa do vereador Roni que estar sendo investigado e cabe a ele comprovar os fatos de sua inocência 

e nós apurarmos a veracidade disso. Vejo hoje esse valor de um milhão cento e trinta e cinco mil 

reais no mínimo dar para fazer essa escola uma vez e meia -nova e isso cabe com certeza uma CPI. 

Outro assunto que quero falar é sobre numa licitações que tenho em mãos, licitações que partes 

delas faz parte aqui de Castelo de Sonhos, principalmente a empresa Moreza Abile, essa empresa 

ela pegou uma licitação no valor de dois milhões e seiscentos e sessenta e um mil e oitenta e 

sessenta e cinco reais, contrato valido por  12 (doze) meses, no pregão presencial SRP nº 052, para 

o ano de dois mil e dezenove com início em 08 (oito )de janeiro do ano de dois mil e vinte, para 

fornecer material de informática  equipamentos eletrônicos, móveis e manutenção diária. Essa 

Empresa até onde me consta senhor Presidente ela tem hoje material didático e material de 

informática, essa empresa não consta que trabalha com eletrodoméstico tipo móveis para fornecer. 

Então contrato de mais de dois milhões e meio de reais que também baseia na minha concepção é 

que possamos abrir uma CPI, para investigar essas sacanagens que estão ocorrendo no distrito de 

Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra. Também quero falar nesse momento sobra a licitação do 

Auto Posto Zelândia onde ele tem um contrato no valor dois milhões duzentos e trinta e cinco mil 

e oitocentos e vinte e um reais, pregão nº 050 para o ano de dois mil e dezenove a partir de 08 

(oito) de janeiro de dois mil e vinte. Nessa semana senhor Presidente e nobres vereadores, quando 

a população procura o serviço de recuperação de estradas a informação dada é que não tem óleo 

diesel, inclusive na Vicinal Jamaxin o proprietário no domingo ele teve que fazer uma pequena 

reforma na patrol a Prefeitura cedeu a patrol mas ele teve que pagar funcionário, colocar óleo 

diesel, pagar ferramentas porque aqui não tem nada. Aonde tem u pregão onde diz que o Auto 

Posto Zelândia tem dois milhões e duzentos e trinta e cinco mil, contrato valido para 12 (doze) 

meses que dar na base de cento e setenta a cento e oitenta mil reais por mês de combustível, e a 

informação que nós temos é que não existe esse óleo. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra 

o vereador Assis Cunha, que após os cumprimentos disse: nesse momento quero me solidarizar 

com o nobre Aldo Boaventura. Gostaria de solicitar aos vereadores da base que inúmeras 

reivindicações recebidas no Bairro da Liberdade, dizer que a iluminação pública do mencionados 

bairro enfim de inúmeros outros bairros estão na escuridão, a população vem nos cobrando e dizer 

que já cobramos a DIP e já encaminhamos ofício pedindo implantação de sistema de iluminação 
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pública e tanto como para reparos. Também tem Ruas com enormes vazamentos de água e não 

temos a quem recorrer de fato. Então lamentamos além do momento crítico que é o momento dessa 

pandemia, aonde o povo estão todos trancados dentro de casa. Então apelamos ao Executivo que 

ele se sensibilize nessa questão, apesar de já ter sido informado de que alguns ofícios de minha 

autoria não seria atendido é lamentável e eu quero tornar público porque esses pedidos não são do 

vereador Assis Cunha, não é para minha residência e sim para a comunidade aonde já foram 

encaminhados inúmeros ofícios desde o início do mês de janeiro e nem um foi atendido. Então 

clamo ao Executivo Municipal que nos atenda porque é solicitação da comunidade de Altamira. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, que após os 

cumprimentos disse: neste primeiro momento gostaria de falar sobre a questão do COVID-19, no 

nosso município, onde já temos vários casos confirmados e também vários casos esperando ainda 

serem confirmados. A qual há uma preocupação muito grande para nós que somos da área da saúde 

com o que temos de pouco, poucos leitos no Hospital Regional, UTI lotada, poucos leitos na 

enfermaria. O Hospital Municipal já foi cadastrado e já tem 18 (dezoito) leitos na pediatria e 

também vai dar suporte para os pacientes de pequeno e médio grau de gravidade e que não temos 

respirador. Temos notícias que o Governador Helder Barbalho vai mandar 03 (três) respiradores e 

que no qual é pouquíssimo para o município de Altamira e para o Hospital de Campanha também, 

então já vai ajudar muito. E também vimos muitas pessoas despreocupadas com a situação do 

COVID-19, e que no nosso município só está aumentando, então sabemos que temos um inimigo 

invisível e que não tem uma arma para combater esse nosso inimigo. Então a única forma de evitar 

se você puder fique em casa. Também quero falar da cobrança dos servidores da Saúde hoje é dia 

05 (cinco) onde até fiz um requerimento para que realmente até o quinto dia útil de cada mês o 

pagamento da saúde. Os médicos eles continuam trabalhando os que em massa pedirão demissão 

eles vão voltar a trabalhar que o Prefeito recuou e não tirou os vinte e sete virgula cinco por cento 

dos salários deles. Mas o corpo clinico não são formado somente pelos os médicos os enfermeiros 

também são profissionais de saúde a qual os seus salários foram diminuídos, os seus plantões 

foram diminuídos e os técnicos de enfermagem também foram diminuídos enfim, assim amanhã 

realmente o Secretário de Saúde vai vir aqui nesta Casa para responder os questionamentos para 

realmente ver se pode solucionar principalmente com a chagada  desses milhões para Altamira que 

ainda não chegou mas vai chegar do Governo Federal para que realmente possa realizar esse 

hospital que está na linha de frente ao combate  ao Corona vírus. Então vamos está cobrando sim 

para que realmente esses profissionais onde estou incluída também para que possamos não ter mais 

percas salários e sim que retornem porque tem servidores que ainda não estão recebendo 

insalubridade. Outro assunto que gostaria de solicitar ao Executivo e que vou fazer uma indicação 

na próxima semana é a questão da balsa que faz a travessia para o Assurini é muita gente no final 

de semana ou seja não tem nem um tipo de fiscalização as pessoas sem a máscara. Então que possa 

realmente ter fiscalização na balsa para que realmente não aumente mas ainda o número do 

COVID-19, no nosso município. O vereador Maia Júnior onde falou do uso obrigatório da 

máscara. Também quero falar da minha indicação do Bairro São Domingos a Rua que dar acesso 

ao conjunto Santa Benedita Avenida Castelo Branco que realmente seja feito um tapa buraco nessa 

Avenida. Também a questão do salário dos professores contratados que ainda não receberam que 

realmente a gestão municipal possa pagar os servidores, que foram pagos somente os concursados 

e os contratados até a data de hoje não receberam. Então faço um apelo ao governo municipal a 

líder do governo que leve essa mensagem para o Prefeito Municipal para que realmente seja 

realizado esse pagamento. Então dizer a vocês sobre a questão da cesta básica, mas o Presidente 

já falou para a comissão de Educação onde o vereador Victor vai estar acompanhando porque 
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temos muitas denúncias que são poucos itens que estão sendo entregues as mães das crianças, onde 

começou pelas creches. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, 

que após os cumprimentos disse: senhor Presidente vou começar minha fala vamos dizer das 

propostas que o governo municipal, as entidades o que for necessário e os que possam contribuir 

que na semana passada falei da questão da fiscalização das barreiras sanitárias do município de 

Altamira, eu volto a falar vi a vereadora falando sobre a balsa do Assurini, senhor Presidente 

senhores e senhoras vereadoras não estão respeitando de forma nenhuma a travessia da balsa para 

o Assurini, não existe fiscalização todo mundo se máscara sem álcool gel descaso total. Gostaria 

que vossa excelência chamasse atenção dos órgãos competentes para que possamos minimizar esse 

problema o mais rápido possível na travessia da balsa para o Assurini, pedindo fiscalização 

sanitária mas eficaz no local. Dizer também que recebemos esse Hospital de Campanha com muita 

alegria, ilustríssimo senhor Governador do Estado Helder Barbalho, que se colocou à disposição 

de fazer esse Hospital de Campanha e que já está sendo definido a localização de onde vai ser 

vesse hospital. Esperamos que nessa semana já esteja definido para que nós possamos fazer o mais 

rápido possível o atendimento nesse Hospital de Campanha a nossa população de Altamira e da 

região da Transamazônica. Outro sim, quero dizer que na frente da Caixa Econômica, tem muitas 

pessoas se reportando, dizer que aquelas pessoas que ali se encontram muitas delas é porque 

realmente precisam desse recurso que ora o governo oferece. Mas dizer senhor Presidente que o 

governo municipal poderia fazer seu papel que é levando condições montando tendas levando 

cadeiras para as pessoas que lá estão, como aconteceu em outros municípios e Altamira o povo 

estão lá a Deus dará. Então chamo atenção do Executivo Municipal que faça seu papel. Também 

quero falar da Norte Energia dizendo que existe o comprometimento eu vi no Jornal Nacional de 

Seis milhões de reais, gostaria que pudéssemos fazer expediente na Câmara pedindo para o 

Presidente da Norte Energia que ele de imediato ele faça com que de imediatamente cheguem esse 

equipamento que estar agendado para 10 (dez) de julho que até nessa data é muito tempo. Então 

Presidente gostaríamos que vossa excelência faça o expediente na Câmara através dos senhores 

vereadores chamar atenção para que o Presidente da Norte Energia faça isso. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a vereadora Irenilde Gomes, que após os cumprimentos disse: quero 

dizer ao vereador Marquinho que nosso Prefeito estar o tendo todo preocupado com o nosso 

município e que ele estar o tempo todo trabalhando. Então como sempre o vereador Marquinho 

ele sempre está atacando o Prefeito, que bom seria se todos os colegas vereadores com carinho e 

responsabilidade vissem as obras que o Prefeito Domingos Juvenil tem feito. Temos obras 

excelentes na Princesa do Xingu, reforma da escola, construção de uma praça. Então o vereador 

Marquinho precisa o trabalho do nosso Prefeito. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Dr. Edvam Duarte, que após os cumprimentos disse: primeiro dizer que minha 

indicação onde solicito contratação de fisioterapeutas para compor o quadro de profissionais do 

Hospital Geral do Município que está em andamento e que deve estar sendo ainda essa semana 

mas fisioterapeutas para o referido hospital. Dizer também que estive lá nessa semana e vi que o 

hospital está com ala preparada para atender os pacientes de COVID-19, os pacientes de 

intermediário estão sendo atendidos lá e os pacientes com estado mais grave estão sendo 

encaminhados para o hospital de referência que é o Hospital Regional. Parabenizar todos os 

profissionais que trabalham naquele hospital nessa pandemia que todo o mundo enfrenta, mas que 

os considero heróis e heroínas. Quero dizer que em nenhum momento votei contra a transparência 

de recursos que está vindo da União para o combate Corona vírus, em nem um momento essa 

pauta foi matéria de discussão. Portanto é fake News tem somente assinaturas a favor dos vereador 

Marquinho, Agnaldo Rosas e Socorro do Carmo, nessa relação portanto todos os vereadores 
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assinaram contra a transparência nesse recurso em nenhum momento isso é verdade. Dizer que fui 

informado que o pagamento dos servidores da Saúde está saindo uma parte hoje e a outra parte dia 

10 (dez) como já é o cronograma de muito tempo. Também falou com relação a denúncia que a 

vereadora Socorro fez contra a Secretaria de Saúde. Quero sugerir que essa Reunião seja dada 

continuidade amanhã no Plenário da Câmara os vereadores e a imprensa, porque me senti 

prejudicado por não ter conseguido ouvir o discurso dos nobres vereadores. Agradeceu. O senhor 

Presidente Dr. Loredan Mello, disse: o vereador Edvam fez uma proposta de nós adiarmos essa 

Reunião, gostaria de esclarecer vereador fazer presencial será complicado em virtude do decreto 

que 10 (dez) pessoas no máximo reunidos em questão do Corona vírus. Eu acredito que esse 

problema da internet acredito que vai ser resolvido. Eu sugiro se cos colegas vereadores 

concordarem para adiarmos para quinta-feira, a noite para poder dar tempo de poder resolver o 

problema suficientemente. Os vereadores presentes concordaram que fosse dado continuidade da 

Reunião. Em seguida uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos 

disse: na primeira Reunião Ordinária virtual desta Casa, logo após os dia 011 (onze) de abril 

quando vários meios de comunicação trouxeram à tona informações de uma apreensão de matérias 

de construção em Castelo de Sonhos  que estava sendo descarregada na residência de um vereador 

e junto com as tais mercadorias foram apreendida também as notas fiscais tendo como cliente o 

Conselho Municipal de Escolar e não me restou outra alternativa senão a de indicar aos nossos 

pares pedido integral do Inquérito Policial ao Delegado de Castelo de Sonhos e isto foi acatado 

por unanimidade e que na última reunião cobrei  que aqui fosse constituída uma Comissão de 

Vereadores para que pudéssemos ir à Castelo de Sonhos juntamente com a assessoria jurídica desta 

Casa para acompanhar de perto o andamento do Inquérito Policial. No entanto esse pedido 

senhores já não tem mais razão de ser porque perdeu o objeto, tendo em vista que no decorrer 

daquela semana o Delegado de Polícia de Castelo de Sonhos ele cumpriu com seu dever de nos 

mandar para essa Casa de Leis uma cópia integral de todo o inquérito. Autoridade policial ao final 

conclui pelo indiciamento do vereador Roni Heck e da senhora Marcia Daniele que é a atual 

Secretaria de Educação e ainda de um representante da loja de material que suspostamente vendeu 

o material.  Além de mandar para esta Casa o senhor Delegado como não poderia agir de outra 

forma também mandou uma cópia para O Ministério Público Estadual. Agora cabe ao Ministério 

Público como fiscal da lei fiscalizar os indícios de materialidade de autoria do suposto crime de 

peculato e agir processualmente contra os 03 (três) indiciados se assim entender. No entanto cabe 

a esta Casa analisar a conduta apenas do vereador Roni Heck e para isso precisamos agir criando 

a Comissão Processante. Neste momento me refiro a Comissão Processante porquê? Porque eu 

tive conhecimento que no dia 30 (trinta) de abril dois cidadãos Altamirense, protocolaram junto a 

esta Câmara Municipal representação contra o vereador Roni a fim de se apurar suposta corrupção. 

Eu como membro desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação eu já recebi uma cópia desta 

representação e juntamente com meu Presidente vereador Maia Júnior e o Vice-Presidente João 

Roberto cabe a nós essa missão árdua porem e necessário emitirmos parecer técnico sobre o 

recebimento desta referida representação. Eu sei que esta é uma missão um pouco desconcertante 

mas foi o cargo que nos foi confiado pelo povo através do voto popular. E a lei nos impõem 

também sob pena de respondermos pelo crime de prevaricação, precisamos emitir este parecer.  É 

bom que se diga que os Poderes eles são independentes por isso mesmo é vedado inclusive o Poder 

Judiciário pronunciar se sobre os aspectos da justiça conveniência e oportunidade das decisões que 

por ventura nós possamos em outro momento proferir. Por assim ser proclamamos aos vereadores 

Maia Junior e João Roberto para que possamos nos reunirmos ainda essa semana para emitirmos 

o parecer técnico para que os procedimentos legais e posteriores possam ser adotados pelo senhor 
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Presidente Dr. Loredan Mello desta Câmara de Vereadores. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Victor Conde, que após os cumprimentos disse: dizer que recebemos com 

muita alegria a informação de q eu vamos receber o Hospital de Campanha pelo  através do 

Governador Helder Barbalho, onde conta com 18 (dezoito) leitos para atender nossa população e 

que sem sombra de dúvidas vai dar melhor forma para nossa população que vem sofrendo com a 

COVID19, sabemos que essa questão é mundial vários País estão passando por esta situação e aqui 

de acordo com o discurso da vereadora Socorro que nos informa que deve estar no pico nessas 

próximas semanas. Então temos que focar nessa situação e pensando nisso mesmo feliz com essa 

notícia do Hospital de Campanha. Estamos fazendo o pedido tanto eu como o vereador Dr. Loredan 

para a rede de Saúde Estadual que envie  o cronograma de saúde para a Câmara Municipal de 

Altamira para que possamos está acompanhando de que forma vai ser realizada a instalação desse 

hospital  para que assim consigamos está acompanhando bem de perto para que aconteça de forma 

bem seria e que assim consigamos aumentar a quantidade de leitos na rede da Transamazônica e 

Xingu principalmente em Altamira de forma bem rápida e objetiva é uma indicação que temos 

para  Reunião de hoje. Outro pedido que temos é relacionado aos EPIs, temos acompanhado 

notícias em todo brasil, inclusive no Estado do Pará que é relacionado aos EPIs para os Policiais 

Militares para evitar essa COVID-19, eles também são de linha de frente, onde eles ajudam a 

população principalmente nas filas e em outras áreas também fiscalizando a questão dos bloqueios 

na questão dos isolamentos, já foi comprovado em vários estado as mortes de muitos Policiais 

Militares e o afastamento de vários. Dizer que no Estado do Pará já forma 01 (quinze) mortes 

confirmadas por conta da COVID-19, e é logico que isso e assunto de notificação com relação a 

isso, mas também temos centos e poucos afastados. Então precisamos dar garantia a esses policiais 

que ficam nas ruas diariamente. Então fizemos o pedido para que o Governo do estado encaminhe 

para todo CPR 8- Batalhão de Altamira para dar tranquilidade para que eles exerçam suas 

atividades da melhor forma possível dentro das suas funções.   Então peço aos nobres colegas que 

aprovem que assim conseguiremos dar resultados a nossa população Sobre a questão dos kits das 

merenda escolar que está sendo entregue pela SEMED, no dia 01 (primeiro) de maio acompanhei 

no setor de alimentação onde estava sendo confeccionados esses kits, se não me engano são 11 

(onze) itens para as creches e 08 (oito) itens para a educação infantil e fundamental. É logico que 

todos queriam ter podido ajudar muito mais, mas são 26 (vinte e seis mil) kits entregues para a 

população Altamirense, aos alunos e sem contar que cada família 03(três) filhos na escola ou na 

creche consequentemente vão receber 03 (três) kits. Então lógico que queríamos que fosse uma 

cesta básica como muitos falaram, mas tenho certeza que isso vai de bom grado para as famílias 

que estão necessitando. Temos recebidos muitos pedidos com relação a alimentação diariamente 

pelas redes sociais e pelas ruas quando saímos para irmos algum supermercado ou para alguma 

situação. Então esses kits de alimentação vieram em boa hora. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Roni Heck, que após os cumprimentos disse: dizer que a nobre vereadora 

Socorro levantou a questão do pagamento da educação, todos nós sabemos que no dia 30 (trinta) 

segundo a Secretaria e também a Prefeitura houve um ajuste nos repasses do FUNDEB e o 

município de Altamira foi ajustado  com o valor de três milhões virgula quatro para menos então 

numa programação de sete ponto nove  milhões de reais que seria para o mês de abril passou um 

pouquinho mais de quatro milhões de reais e isso não cobriu a folha. Então foram pagos no dia 37 

(trinta) os concursados e nessa semana o Prefeito fez o compromisso de complementar o valor 

para que o pessoal de contrato pudessem está recebendo seu salário. O Prefeito Domingos Juvenil 

nos informou hoje estaria repassado essa diferença para a Secretaria de Educação, porem com a 

questão de redução de horário de banco não conseguiu fazer o repasse mas que amanhã o 
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pagamento vai estar na conta de todos os servidores horando mas uma vez o compromisso do 

nosso Prefeito para com a classe trabalhadora. A respeito das cestas acho que o vereador Victor 

esclareceu muito bem. Também estive no setor de merenda acompanhando e pude ver que é muito 

importante esse trabalho nesse momento de crise onde muitas pessoas estão passando por 

necessidades sabemos disso. Sabemos que muitas crianças só a alimentação escolar para se 

alimentar durante o dia. Então nada mais justo do que essa ação de estarem entregando esses kits, 

pelo menos essa parte da refeição que vai subsidiar para as famílias e cabe a cada vereador buscar 

informação no setor de compras, no setor da SEMED ou no setor da merenda escolar.  O vereador 

Agnaldo explanou muito bem sobre a situação que aconteceu e eu tenho desde o início de toda 

essa problemática me dirigindo as pessoas que me apoiam principalmente. Nunca deixei de prestar 

esclarecimentos, informações, se eu estivesse na Reunião no dia em que o vereador sugeriu que o 

Delegado enviasse para a Câmara com certeza votaria a favor porque é de meu interesse é de 

interesse de minha família que tudo seja esclarecido o quanto antes. O Delegado entendeu por bem 

encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público só resta fazer suas analise se é 

necessário encaminhar para a justiça. Dizer que estamos serenos, tranquilos porque nós temos os 

depoimentos, as provas a empresa que assumiu o erro, inclusive declaração por escrito. Dizer que 

estamos aqui e que fazemos votos que a Comissão de Justiça e Redação relate isto e se for preciso 

assim como foi solicitado. Hoje eu vi o Dr. Loredan hoje nas mídias, na televisão esclarecendo 

sobre esse fato também e que seja formada o que for preciso porque como já disse é de nosso 

interesse o esclarecimento disso. Quanto o que o nobre vereador Aldo colocou a respeito das 

licitações principalmente da empresa Auto Posto Zelândia quero dizer que até pode existir um 

contrato no valor de dois, três quatro milhões de reais, mas que a Prefeitura usa o que é necessário 

e o que consegue pagar, honrar os compromissos. Então o contrato de dois milhões de reais, as 

vezes usar cem, duzentos, trezentos, quatrocentos mil reais, ninguém sabe a necessidade as 

potencialidade do ente no caso a Prefeitura.  Isso facilmente pode ser explicado no setor de 

licitação, no setor de compras a questão da obra, da reforma da Escola Léo Heck e as outras obras 

também que estão em andamento no município. Tem uma obra na Princesa que está no valor acima 

do valor da Escola Léo Heck que é a obra da Escola Sol Nascente que está encaminhada e no setor 

de licitação e no setor de compra isso pode ser esclarecido. Dizer meus nobres amigos que estamos 

serenamente tranquilos prontos para esclarecer nunca nos furtamos de nada se cada um de vocês 

quiserem uma informação é somente me ligar falar comigo, nós estamos à disposição, assim como 

estivemos desde o início desta situação. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, usando da 

palavra disse: vossa excelência não foi notificado na primeira vez porque  se a Comissão der o 

Parecer e a maioria dos vereadores acha por bem abrir essa Comissão Processante, ai vossa 

excelência sem dúvida nenhuma terá todo o direito de defesa não somente vossa excelência, mas 

como as outras pessoas que foram citadas Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, 

que após os cumprimentos disse:  dizer que estamos fazendo nosso papel, desde já quero deixar 

bem claro que sou uma pessoa integra, preocupada com as situações que acontecem. Como o 

vereador Agnaldo Rosas falou com relação a Comissão na qual também sou membro Comissão. 

Dizer que estou tranquilo e acredito que é uma oportunidade boa para ser esclarecida para toda 

população, é necessário sim a Comissão ser instalada porque assim dará condições das partes 

serem ouvidas. Essa Casa de Leis é a Casa do povo, são 03 (três) Poderes harmônicos Legislativo, 

Judiciário e Executivo que cada Poder tem sem papel. E essa casa tem seu Poder. Dentro do 

Regime Interno tem essa prerrogativa e nós com certeza vamos fazer da melhor forma com 

transparência para que a população acompanhe e saiba passo a passo com relação essa situação. 

Também quero falar de uma outra situação, da minha preocupação com a higienização que pode 
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ser feita ao COVID-19. Dizer também que é uma luta com relação a balsa, onde foi muito discutido 

a questão do banheiro químico e que foi resolvido.  Sugiro ao Presidente Dr. Loredan que possa 

encaminhar oficio pedindo apoio ao 51º Bis, para dar apoio na questão do distanciamento que não 

está sendo cumprido. Quero também falar com relação a uma indicação que foi apresentada há 

muito tempo com relação ao CEP do bairro Paixão de Cristo, que inclusive já falei com o 

Secretário de Planejamento para que ele solicite ao Prefeito que ele manda para esta Casa de Leis, 

um Projeto de Lei colocando nomes nas Ruas para que possa acontecer o CEP. Aonde algumas 

pessoas fizeram relatos tem não conseguiram receber o auxílio emergencial por falta do CEP, então 

é necessário que aconteça o quanto antes. Gostaria de falar dos Direitos da Criança do Adolescente, 

onde faço parte sou Conselheiro, sabemos que a vereadora Socorro faz parte. Dia 18 (dezoito) de 

maio é o Dia Nacional ao Combate ao Abuso Sexual contra criança e Adolescente “esquecer é 

permitir lembrar é combater” Então senhor Presidente solicito à vossa excelência que desde já 

possa convocar para que seja realizada uma audiência virtual com as autoridades Policia Civil, 

Polícia Militar, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, Secretaria Municipal de 

Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação  Ministério 

Público, Defensoria Pública, CREAS, CRAS, CMDCA, CAPS, Conselho Tutelar, Juiz da Infância 

e os Movimentos Sociais se for possível. Acredito que né interessante essa Casa de Leis, vossa 

excelência conduzir essa audiência. Também falou com relação a infraestrutura da cidade que está 

acontecendo. Agradeceu. O senhor Presidente Dr. Loredan Mello, fazendo uso da palavra disse: 

com relação sua sugestão quanto ao 51º BIS, hoje vai ser aprovada uma indicação de minha autoria 

onde pedem ao senhor Prefeito que através da Guarda Municipal e DEMUTRAN que podemos 

também estender ao 51ºBIS que tem sido parceiro nesse combate principalmente na questão da 

limpeza da cidade. Nessa indicação pedi 02 (duas) coisas que os servidores da Guarda Municipal 

e do DEMUTRAN ajude na questão do distanciamento orientando nas filas de bancos, nas 

aglomerações na Rodoviária. E que também além do fechamento das praças que a Prefeitura 

também feche o cais e todos os locais públicos que estão tendo aglomeração. Porque o que está 

acontecendo não é brincadeira e que até ontem nós tínhamos 08 (oito) pacientes intubados na UTI 

do Regional com Corona vírus e na clínica médica já tem vários pacientes. A todo momento a 

Central de Regulação atende ligações do interiores, das cidades próximas. Então realmente o 

lockdown que foi feito é de necessidade e para não chegarmos nesse nível em Altamira. Nós 

precisamos não medir esforços para que realmente sermos um pouco mais radical na questão do 

distanciamento, porque tem muita gente que não está levando a sério. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: dizer que ontem passou uma 

reportagem no Jornal Nacional com relação a Norte Energia, onde ela está liberando sei milhões 

de reais, para Altamira e região, mas de oitenta mil toneladas de alimentos para distribuir nas 

Aldeia Indígenas e mais de vinte e seis mil kits individuais. Também estabeleceu dez leitos de UTI 

para o Hospital Regional, onde ainda não vi nem um desses leitos.  Então com a vinda da Norte 

Energia hoje nós pagamos um preço muito alto por essas condicionantes que a Norte Energia hoje 

para vocês terem ideia temos essa Hidrelétrica no quintal de nossa casa e nós não temos privilegio 

algum. Nesse momento tem 18 (dezoito) turbinas funcionando por um acaso vocês sabem o lucro 

de uma turbina em 24 (vinte e quatro) horas para os cofres da Norte Energia? Dois milhões e 

quatrocentos mil reais uma turbina apenas. Dizer que hoje o desemprego está atormentando as 

famílias de Altamira, temos muitos pais de família que nesse momento tem um pão para dar para 

seus filhos. Pelo o que eu recebo de pedidos através de ligações e mensagens por aqui me baseio. 

Quero dizer que esse desemprego em nossa cidade cem por cento culpada é a Norte Energia que 

trouxe pessoas de outras cidades e assim tirando o emprego dos filhos de Altamira, onde não foi 
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qualificada a mão de obra para nosso povo. Então a Norte Energia tem que fazer um levantamento 

e doar cestas básicas para o povo de Altamira, para essas famílias, aos autônomos que hoje estão 

sendo aprovado nesse cadastro do Governo Federal é isso que temos que ver e não ficarmos aqui 

brigando por picuinhas e nos unirmos para ajudar essas famílias que estão passando necessidades. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos 

disse: dizer que no sábado estive na Creche São Sebastião participando da entrega dos kits 

alimentação escolar. Sabemos dos repasses do Governo Federal que já foi falado por outros 

vereadores. Dizer que o Prefeito Municipal vai doar vinte e seis mil kits de alimentação que cada 

aluno vai receber um kit até quando durar a pandemia. Então como Presidente da Comissão de 

Redação e Justiça, reitero que recebi ontem a denúncia juntamente com o Inquérito Policial, temos 

tempo hábil para avaliar, analisar e dar o Parecer sobre essa situação da Educação envolvendo o 

vereador Roni Heck. Então no decorrer dessa semana a Comissão irá se reunir juntamente com os 

vereadores Agnaldo Rosas e João Roberto, para darmos o Parecer para podermos dar procedimento 

aos nossos trabalhos. Também temos que sempre lembrarmos que não é o momento de política e 

sim o momento de Saúde. Todos estão preocupados com esse momento da COVID-19. Hoje recebi 

uma notícia boa que o Governador do Estado Helder Barbalho está enviando para Altamira mas 

respiradores e que também irá implantar o Hospital de Campanha no nosso município. É muito 

importante que todos nós deixemos a política de lado e que possamos trabalhar em prol da 

população da nossa cidade, em medidas de enfretamento que esse é o momento do COVID-19. 

Também fiz indicação solicitando ao Executivo que faça um Decreto Municipal solicitando que 

as pessoas possam trafegar nas vias públicas, coletivos, moto taxis e taxis com máscaras e muito 

importante que além do isolamento todos os cuidados devidos para que possamos enfrentar juntos 

essa pandemia. Também é muito importante que o Executivo doe máscaras as pessoas que não 

tem condições de comprar máscara. Então vemos várias Prefeituras de brasil a fora doando 

máscaras a população carente. Então esse é um pedido de minha autoria para que possamos 

trabalhar juntos em prol da nossa população, em prol da saúde. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Dr. Loredan Mello, que após os cumprimentos disse: quero dizer que tem 

muitas perguntas sobre a CPI da Lagoa, dizer que na próxima semana vamos retomar os trabalhos 

da CPI da Lagoa. A vereadora Socorro que é a Presidente ela dará segmento as notificações da 

Norte Energia da Prefeitura e do IBAMA para poder dar segmento. Se algum vereador puder 

responder a respeito do Projeto de Lei que foi aprovado com a assinatura de praticamente todos os 

parlamentares à re4speito das nossas Emendas Impositivas as do ano passado para que seja 

remanejada para aquisição de cestas básica e de vale gás para aproximadamente em cerca de mil 

e quinhentas famílias cadastradas no Programa do Governo Federal de baixa renda. Gostaria que 

se algum vereador puder se manifestar. Tem em cerca de 12 (doze) dias que enviamos para o e-

mail da Prefeitura. Vamos verificar amanhã esse prazo. Tem muitas pessoas nos perguntando no 

face book, se algum colga já tiver alguma posição será de suma importância. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA. SÒ 

LEITURA Projeto de Lei n.º 124/2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2021. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. 

Indicação n.º 3253/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, 

publicar um Decreto Municipal determinando o fechamento de espaços públicos, tais como: Praças 

e Orla do Cais, evitando assim a aglomeração de pessoas, como prevenção a pandemia do COVID-

19. Destacando a Guarda Municipal e o DEMUTRAN para realizar a fiscalização. Requer também, 

que a Guarda Municipal e o DEMUTRAN auxiliem a população a evitar aglomerações, 
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respeitando o cumprimento o distanciamento de pessoas nas filas dos bancos, casa lotéricas e 

outros, conforme estipulado nos Decretos Municipal.  Indicação n.º 3250/2020, de iniciativa do 

vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Viação e Obras, realizar o serviço de recuperação do Travessão 

do Polaco, localizado no Km. 06, trecho Altamira/Vitória do Xingu.  Indicação n.º 3247/2020, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Administração, publicar um Decreto Municipal determinando 

que a população de Altamira ao circular nas vias públicas usem mascaras como prevenção a 

pandemia do COVID-19.  Indicação n.º 3228/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa, que 

sugere ao senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretário competente, 

construir uma Rotatória na junção das ruas Aimorés, Umbelino de Oliveira e Roraima, no bairro 

Cooperfron,  Indicação n.º 3246/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

senhor Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, através da Secretário competente, formar uma 

equipe de higienização contra o Coronavírus nos bairros de Altamira.  Indicação n.º 3226/2020, 

de iniciativa do vereador João Estevam, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito 

Municipal, através da Secretaria competente, encascalhar a ladeira próximo a propriedade da 

senhora Nega, no Travessão do Cajueiro, no Assurini. Indicação n.º 3237/2020, de iniciativa do 

vereador Assis Cunha, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, realizar o serviço de infraestrutura básica, tais como: galeria pluvial, 

calçada, linha d’água, rampa de acessibilidade e pavimentação asfáltica e/ou blokreteamento nas 

Ruas “A”, “B” e “C”, no bairro Liberdade.  Indicação n.º 3223/2020, de iniciativa do vereador 

Francisco Marcos, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, construir um Posto de Saúde no bairro Jardim Independente II.  Indicação 

n.º 3248/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao senhor Helder Barbalho, 

Governador do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, disponibilizar EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) para os policias Militares do CPR VIII e também aos 

Policiais Civis em Altamira.  Indicação n.º 3251/2020, de iniciativa da vereadora Socorro do 

Carmo, que sugere ao senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar o serviço de tapa buraco na Avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos.  

Indicação n.º 3254/2020, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas, que sugere ao senhor 

Domingos Juvenil – Prefeito Municipal, a exemplo do que se propõe o Governo Federal, que aqui 

em Altamira também seja antecipado o pagamento do 13º Salário dos servidores municipais ativos, 

dos aposentados e dos pensionistas da Previdência Municipal.  Em seguida o senhor Presidente 

solicitou ao vereador Maia Júnior, que fizesse a verificação de quórum. Havendo número legal, 

consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em destaque em 

alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente submeteu para VOTAÇÃO: 

indicação n.º 3253/2020, de iniciativa do vereador Dr. Loredan Mello. Indicação n.º 3250/2020, 

de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicação n.º 3247/2020, de iniciativa do vereador 

Maia Júnior.  Indicação n.º 3228/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa. Indicação n.º 

3246/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. Indicação n.º 3226/2020, de iniciativa do 

vereador João Estevam. Indicação n.º 3237/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha.  

Indicação n.º 3223/2020, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Indicação n.º 3248/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Indicação n.º 3251/2020, de iniciativa da vereadora Socorro 

do Carmo.  Indicação n.º 3254/2020, de iniciativa do vereador Dr. Agnaldo Rosas. Aprovadas a 

unanimidade.  Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte 

das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. 
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Fazendo uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: mas 

uma vez retorno vou aproveitar o momento para falar um pouco da indicação de minha autoria de 

n03254/2020, onde acabou de ser aprovada, aonde indico ao senhor Prefeito Domingos Juvenil, 

assim como dispõe o Governo Federal que ele antecipe o pagamento do décimo terceiro salário 

dos servidores de Altamira, os inativos, pensionistas, nesse momento em que estamos passando 

por essa pandemia, que tem agravado também a economia do município  e esta também é uma 

forma de buscar ajudar os pequenos comerciantes. Sabemos que no caso dos pensionistas o 

ALTAPREV tem dinheiro mas que suficiente para poder arcar não diria com essa despesa porque 

isso é direito é isso seria apenas antecipação de direitos. Com relação a indicação do vereador Mia 

Júnior, onde ele sugere que o Prefeito possa publicar um decreto determinando que a população 

use máscara. Na verdade eu gostaria de complementar esta situação e dizer que a Prefeitura deveria 

era contratar costureiras como já fez municípios bem mais pobres do que Altamira, então poderia 

mesmo era contratar costureiras para fazer máscara e sair distribuindo para a população. 

Infelizmente estamos passando por esse problema e a inércia desta Prefeitura, deste governo é 

extremamente preocupante. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, 

que após os cumprimentos disse: só para somar com o discurso dos colegas com relação aos kits 

escolar, dizer se algum vereador tiver disposto fazer uma visita tanto na sede onde está sendo 

fabricado esses kits estou à disposição para fazer parte dessa visita também para acompanhar as 

entregas que estão sendo realizadas, pois tenho a certeza absoluta que vocês vão conseguir 

visualizar a alegria das pessoas recebendo esses kits sabemos que nesse momento de crise nem um 

de nós já passamos por uma situação como essa. Todos nós temos acompanhado diariamente a 

população clamando por qualquer tipo de ajuda de consolo para que consigamos vencer essa 

pandemia é logico que algumas ações já estão sendo realizadas mas ainda estamos a passos de 

formiga pensando de que forma vamos vencer essa pandemia. Ouvindo o Governador Helder falar 

com relação ao lockdown que vai ser feito para 07 (sete) municípios tememos que esse lockdown 

chegue também em Altamira, sabemos que depende muito de nós do que de outras pessoas de 

outros municípios nós precisamos conscientizar a população de que nesse momento como foi 

citado é o momento de maior quantidade de infecções precisamos estar atentos a tudo isso, usar 

máscara é de extrema importância, em todos os lugares que andamos vimos as pessoas com 

máscara. Mas ainda com o decreto nós conseguiríamos força isso ainda mais e quem sabe até a 

Prefeitura de Altamira interceder junto a isso, assim gerar renda e emprego as costureiras 

Altamirenses, as artesãs de repente possa está utilizando isso para que possa está gerando renda 

para a população e assim atender a população mais carente. Vi algumas ações recentemente em 

alguns RUCs aonde algumas famílias estavam recebendo carvão até disse poxa carvão que não 

tem assim um valor agregado muito grande, mas tem muitas famílias que precisam porque não 

estão tendo condições de compra gás. Então temos que unir esforços nesse momento e fazer com 

que consigamos vencer essa pandemia. Então da minha parte estou à disposição para debater, 

visitar, cobrar o que for necessário para que consigamos dar resposta para a população Altamirense 

que tanto nos cobra. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo, 

que após os cumprimentos disse: gostaria de falar sobre a situação que o Dr. Loredan já falou sobra 

a CPI da Lagoa, vamos da continuidade parou por conta dessa pandemia. Vamos dar continuidade 

e chamar as pessoas para que possam está indo à Câmara para fazermos algumas perguntas e serem 

ouvidas. Então em breve vamos está retomando esse trabalho. Gostaria de falar ao colega Edvam 

que naquela na fala dele ele citou meu nome sobre a questão da CPI da Saúde, não temos ainda a 

CPI da Saúde porque ainda falta assinatura de vereadores a qual estamos aguardando o vereador 

Aldo chegar e o vereador Victor mandou mensagem dizendo que vai assinar a CPI da Saúde, então 
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ou seja toda denúncia que chega temos que investigar. Amanhã teremos reunião com o secretário, 

mas tem umas denúncias que temos que investigar. Como o vereador Roni falou que ele não tem 

culpa, ele vai fazer a defesa dele vai ter a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que vai 

exarar o Parecer e conforme o Parecer vamos votar e assim se faz uma Comissão Processante. 

Então é assim quando nós fazemos um papel desse fazemos com responsabilidade no momento 

em que um cidadão ou uma cidadã faz uma denúncia vamos apurar se é verdade ou não a população 

quer saber e nós também como vereadores nosso papel é fiscalizar, então é tudo transparente. 

Gostaria de parabenizar o Presidente Dr. Loredan porque tudo vossa excelência coloca no Portal 

da Transparência e a Prefeitura nem tudo coloca no Portal da Transparência. Temos servidores 

públicos que não está no Portal da Transparência, por isso que solicitamos certas soluções como 

já solicitei também através de indicação a folha de pagamento da Saúde porque nem todos os 

servidores da Saúde estão no Portal da Transparência, então não é tão transparente Dr. Edvam, 

nem todas as coisas são transparente embora recursos fundo a fundo  é tanto que estamos em busca 

de assinaturas para a CPI da Saúde, esse documento alguém postou na internet com o nome de 

todos os vereadores como toda CPI, colocamos  o nome de todos os vereadores e quem quiser 

assinar pode assinar, estar faltando uma assinatura. Mas o vereador Aldo está chegando e o Victor 

está à disposição. Vamos deixar mas uma semana ai, vamos dar continuidade com certeza porque 

não é só essa denúncia via watt-zap, são outras coisas que irão aparecer. Vamos fazer esta 

investigação. Investigações essas que chegam via celular, documentos que chegam até de Castelo 

de Sonhos também chegou relacionada a Saúde. Então é nosso papel e não vou deixar de fazer. 

Trabalho na Saúde como sempre disse e repito nunca pensei que fosse receber uma denúncia e 

fazer uma denúncia contra a Saúde e eu Socorro que sempre defendi a Secretaria que eu trabalho 

e hoje não o faço mas devido os indícios. Então como são indícios temos que procurar saber a 

verdade, amanhã o secretario vais está aqui nesta Casa vamos fazer algumas perguntas também 

relacionadas a outras situações e essa situação especifica e outras que tem vamos através desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito sabemos que demora, mas se Deus quiser vamos chagar até o 

fim e mandar o que nós encontrarmos ou não encontramos o relatório final para o Ministério 

Público. Então gostaria de deixar mas uma vez uma alerta para a população de Altamira, vamos 

ficar em casa, estamos com os leitos lotados como o Dr. Loredan já falou na UTI, clinica pediatra 

lotada no Hospital Regional também. No Hospital Municipal tem 18 (dezoito) leitos e também tem 

alguns leitos ocupado. Então vamos ficar em casa é o melhor para todos. Agradeceu. Em seguida 

fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, que após os cumprimentos disse: já falei mas vou 

repetir com relação ao inquérito do delegado Francimar, nós aqui não temos nem uma preocupação 

de ter agido com perseguição ao vereador Roni muito pelo contrário, o Delegado recebeu uma 

denúncia aonde estava sendo desviado material do Fundo Municipal de Educação, onde 

caracterizou crime de Peculato. Então isso cabe aos vereadores fazer essa Comissão o mês rápido 

possível e fazer que essas denúncias e esse inquérito siga em frente que ao meu ver as provas são 

muito consiste e por mas que o vereador Roni queira dizer que não tem culpa eu vejo que não tem 

outra solução a não ser encaminhar lá na frente depois de toda investigação feita pela cassação do 

mandato que possa no futuro outros vereadores respeitar sua função de fiscal. Vejo também que 

ele falou sobre o Posto Zelândia, apesar de ter licitação não tem óleo, ora então não faça uma 

licitação superior de dois milhões de reais, e quando o povo precisa arrumar um bueiro tem que 

pagar um tanque de óleo diesel para essa Prefeitura falida depois de receber trinta milhões de reais 

por mês, vergonhoso para o próprio vereador Roni que é representante desse distrito tão sofrido 

que faz uma licitação e depois diz que não tem. Queremos fazer uma CPI Dr. Loredan para que 

possa investigar todas essas licitações os últimos 04 (quatro) anos principalmente que foi exercido 
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aqui, e ter acesso as notas fiscais lá no Tribunal de Contas. Também vejo a Escola Léo Heck, um 

milhão cento e trinta e cinco mil reais, aonde falei com a loja Petrozini, sobre os materiais que 

foram entregues e que com certeza não passa de duzentos e cinquenta mil reais, e com a mão de 

obra eu acho que no máximo uns seiscentos mil reais, com certeza tem super valorização dessa 

obra para desvio. A empresa Tabile eu tenho também informações que ela não opera móveis e 

eletrodomésticos e sim com papelaria e com material didático e ganhou uma licitação para fornecer 

móveis e até ar-condicionado e a empresa PS dos Santos Meireles, tem uma licitação no valor de 

cinco milhões vinte e cinco mil e quatrocentos reais aos lotes 04 (quatro) ao 05 (cinco), queremos 

saber o que estão fazendo com isso aqui, acredito que seja para peças e pneus aqui as maquinas 

sempre estão em cima de tocos nunca tem nada nesse município para ofertar ao distrito, as essas 

pessoas tão sofrida. Não estou aqui caluniando ninguém estamos aqui com provas que foram 

publicadas através dos pregões, aonde tenho aqui uma placa de diz um milhão cento e trinta e 

cinco mil reais, que não podemos aceitar isso jamais poderei aceitar e sendo vereador, sendo 

representante desse povo desse distrito. Aonde eu falo todas as vezes na tribuna do grande volume 

de dinheiro. Agora vejo o vereador Roni dizer do atraso de salários dos servidores contratados da 

Educação por falta de três milhões de reais, isso é brincadeira, isso é brincar com a cara dos nossos 

servidores contratados ou que seja ele concursado. Esperamos no futuro tem um Prefeito com 

caráter. A vereadora Socorro falou assim espero que no final de ano abençoado para esse governo, 

esse governo não tem mas o que abençoar não Dr. Loredan o governo já foi eu acho que só o diabo 

vai ver ele lá no inferno o que esse Prefeito tem feito ao longo desse tempo em Altamira. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos, que após os 

cumprimentos disse: ouvindo as palavras do vereador Aldo Boaventura, fico aqui pensando o que 

é que vamos fazer enquanto representante do povo, somos 15 (quinze) vereadores nesta Casa é 

que vossa excelência Dr. Loredan é nosso Presidente que tem conduzido com maestria esse Poder 

e o que nós esperamos que seja tomadas as devidas providências. Presidente daqui a pouco eu vou 

falar mais sobre essa questão de Castelo de Sonhos. Mas vou chamar atenção do Executivo e não 

porque eu seja oposição, como a vereadora Irenilde falou que eu só fico falando mal do Prefeito, 

nós só estamos pedindo nesse momento valorização dos nossos profissionais de saúde, eles 

precisam serem valorizados nesse momento tão crucial em que estamos vivendo que é esse 

momento de pandemia. Temos aqui senhor Presidente nossos comerciantes, temos que conversar 

com as entidades, também conversar com o Prefeito para que ele encontre uma alternativa futura 

para esses comerciantes que estão já há mais de 40 (quarenta) dias de portas fechadas daqui a 

pouco o comercio retorna. A Celpa deu o prazo de noventa dias de dispensa de não suspender o 

fornecimento de energia elétrica, mas quando senhor Presidente passar esses noventa dias qual o 

planejamento, qual a proposta do governo? O que essas entidades ofereceram para essas empresas 

para salvar não somente os comerciantes mais também nossa população é isso que queremos 

discutir após a pandemia, porque nós pegamos o antes e agora o que estamos vivendo e o depois 

porque o depois e que vai se de lascar, que Deus permita que possamos viver diante tantas 

perseguições, de tantas cargas tributárias. Aproveito para dizer ao excelentíssimo senhor Prefeito 

que essa questão da Saúde, tem doze milhões de reais senhor Presidente do Hospital Materno 

Infantil desde o ano de dois mil e treze, vamos pegar esses doze milhões fazer um acordo com a 

Norte Energias vamos reformar esse hospital o antigo SESPE com esse dinheiro fazer com que 

tenhamos um hospital de atendimento Presidente. Faço esse apelo a vossas excelências e um apelo 

ao Prefeito Municipal de Altamira que aquele hospital está abandonado servindo somente de 

criadouro de dengue. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador João Roberto, que 

após os cumprimentos disse: falei há pouco e o vereador Marquinho sabe da minha seriedade e 
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não preciso entrar nesse detalhe, já me coloquei a disposição. Tenho certeza que desde o início do 

meu mandato tenho muita responsabilidade, só não faço politicagem, só faço política. Quero 

cobrar de vossa excelência como falei na última Reunião que todos os comentários que faço é um 

refil de todos os pedidos e que assim possa fazer ofício para todos os vereadores assinar. Sabemos 

da sua hierarquia como Presidente. Quero reiterar uma situação onde sabemos que a Saúde é 

prioridade que estar em primeiro lugar é Deus que está protegendo o mundo para que quanto antes 

acabar com essa pandemia.  Ano passado fizemos indicações com assinaturas de vários vereadores 

e que até hoje nunca recebemos respostas referentes ruas as ligações intradomicialiares que até 

hoje não foram concluídas. Dizer a todos os profissionais da minha gratidão que estão na linha de 

frente e que infelizmente sabemos que vários policiais vieram a óbito na questão do COVID-19, 

são pessoas que entregaram sua vida para proteger a população. Agradeceu. Em seguida fez uso 

da palavra o vereador Isaac Costa, que após os cumprimentos disse: quero perguntar ao vereador 

Aldo para que ele possa me responder na próxima Reunião com relação ao ex-Presidente que é do 

partido dele o Lula, onde o Lula estava?  O que ele fez com relação ao Lava q Jato. Também dizer 

que essas palavra do vereador Marquinho é questão política para poder se promover quem foi que 

fez a denúncia na Câmara? Quem é Benedito Prado é o Presidente do PT em Altamira. Então 

pessoal vocês que estão em casa nos assistindo que vocês fiquem sabendo da estratégia política 

para desmoralizar a base do Prefeito aos que dão apoio ao Prefeito, aos que fazem um trabalho 

descente. O Roni fez um trabalho de excelência enquanto Secretaria de Educação. Vá nas escolas 

para ver o trabalho que o Roni fez. Também falou com relação os kits escolar e também com 

relação a Norte Energia com relação as turbinadas que estão em funcionamento.  Em seguida fez 

uso da palavra o vereador Maia Júnior, que após os cumprimentos disse: falar com relação a 

Comissão de Justiça e Redação já falei que ontem recebemos o inquérito e no decorrer da semana 

vamos exarar o Parecer pela constitucionalidade ou não pela denúncia, para dar andamento de 

acordo com o trâmite legal da Câmara Municipal de Altamira. Então quanto Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação honrando meu compromisso, assim como meu avô foi 

nPresidente4 dessa Casa, então para mim é um orgulho está sendo vereador e assim tenho certeza 

de que vamos fazer um trabalho tranquilo e voltado a constitucionalidade do Projeto. Agradeceu.  

Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor Presidente e o povo em geral e em nome 

de Deus encerrou a Reunião Mandando lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. 

Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois 

mil e vinte.  
Dr. Loredan de Andrade Mello 
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